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Eleições para a nova 
diretoria da Aspas 

Em outubro, acontecerão as 
eleições para a nova Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da 
Aspas. Fique atento ao calendário 
do processo eleitoral: 

 

19/09 a 28/9/2015 - registro de chapas para concorrer à 
eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
29/09 a  05/10/2015 - Conferência e validação das 
chapas. 
06/10/2015 - homologação e divulgação das chapas 
24/10/2015 - eleições para diretoria executiva e 
conselho fiscal da Aspas. 

 

Concretagem 
A Aspas solicita a colaboração 
dos proprietários que 
encontram-se em construção 
para que possam iniciar os 
serviços de concretagem  ou colocação de concreto até 
no máximo às 11h. Esta medida é necessária para evitar 
que o término deste trabalho, que é demorado e não 
pode ser interrompido, ultrapasse o horário permitido 
para obras, conforme previsto nas Normas de 
Construção no Pasárgada.  
 

Vacinação contra a raiva 
Não se esqueça! Se você tem um 
animalzinho de estimação, 
marque em sua agenda, dia 16 de 
setembro, de 9h às 16h,  
acontecerá na portaria A do 
Pasárgada a campanha de 
vacinação antirrábica para 
animais domésticos (cães e 

gatos). Este serviço será feito pela Prefeitura de Nova 
Lima, Secretaria de Zoonoses e a vacinação é gratuita. 
Proteja o seu bichinho! 

 

Andamento da obra do calçamento  
Nos dois primeiros trechos da obra, que estão em 
andamento, não haverá mais serviços de escavação e, 
portanto, os incômodos relativos à poeira e o barro serão 
minimizados. 
 

No período chuvoso, a intenção é de prosseguir com as 
obras, incluindo novos trechos, nos quais se possa aplicar 
o pavimento diretamente sobre o atual, sem necessidade 
de escavações. Ficou acertado com a Unistein que isto 
será possível em dias de chuva fraca, nos quais os 
operários poderão trabalhar protegidos com capas.  
 

A Aspas reitera a solicitação de cooperação dos 
moradores que passam pelos trechos em obra, em 
especial, quanto aos cones e fitas zebradas, que indicam 
risco para o tráfego de veículos, sendo que são colocados 
apenas quando há alternativa de passagem.  
 

Escaninhos – adquira o seu! 
Utilizando escaninhos para 
correspondências, o morador de 
Pasárgada tem acesso às suas 
cartas no horário que lhe for 
mais conveniente. Já as 
correspondências de quem não 
possui este compartimento ficam à disposição na 
Administração, mas sua retirada está condicionada ao 
horário de expediente da Aspas. 
 

Para sua comodidade e segurança, solicitamos que, caso 
ainda não possua o escaninho, entre em contato com a 
Aspas para adquirir o seu, pelo valor único de R$ 56,00. 

 
 

 
 

 
 

 
  

NO PERÍODO DE CHUVAS, FIQUE ATENTO, POIS O PISO ESTÁ ESCORREGADIO. TRAFEGUE PELA ESTRADA DE ACESSO E VIAS INTERNAS 
COM ATENÇÃO REDOBRADA. EM CASO DE PANE OU OUTRO PROBLEMA COM SEU VEÍCULO CONTE COM O APOIO DA VIGILÂNCIA. 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 15 de setembro, às 20h, terá missa no 
novo espaço da Aspas. Participe! 

 
 

Bazárgada 2015 
Se você é artista ou artesão, não perca a oportunidade de 
expor suas criações. No dia 03 de outubro acontecerá o 
Bazárgada, evento no qual artistas, artesões, padeiros, 
confeiteiros e etc, moradores de Pasárgada, poderão 
apresentar e comercializar seus produtos no condomínio. 
Os interessados já podem se inscrever na secretaria da 
administração para que a Aspas possa programar e 
organizar o evento. Participe, mostre seu talento! Reuniões do grupo aberto 

Com a proximidade das eleições para a nova gestão da 
Aspas, o Grupo Aberto - Venha Conversar convida para 
mais uma reunião, na próxima quarta-feira, dia 16, na 
nova sede da Aspas, a partir das 19h, quando serão 
discutidos assuntos como: água, calçamento e 
segurança. 

 


